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Sidste år startede jeg med at sige;  
At en af de ting som vi ikke havde gjort godt nok var, at vi ikke havde nogle udvalg, og derfor var 
der gåde lidt kuk i de forskellige togter. 
I år er vi startet op med at lave de udvalg som vi ikke havde sidste år. 
Vi har sat et skipperudvalg op. Vi har holdt to møder her i vinter, hvor vi har fordelt skipperne til 
de forskellige togter.  
  

Det kom flere for ører;  
At Emanuel var sat til salg, og der blev spurgt, om skibet ikke kunne blive et foreningsskib. 
På det tidspunkt havde jeg ikke overskud til at starte nogen form for forening op, men det var der 
andre der havde. Det var en kæmpe håndsrækning vi fik på det tidspunkt. 
Der blev oprettet en støtteforening til Emanuel. 
Vi indkaldte til en Stiftende generalforsamling, hvor der blev sammensat en bestyrelse, og derfra 
gik det stærkt. 
Der varede ikke længe, før vi var oppe på 20 medlemmer, og nu er vi over 90.  
 
Vi prøvede at sætte to togter op, men det var ikke muligt at sejle to uger, vi var simpelthen for 
sent ude. Det lykkes dog at komme af sted på Fyn rundt, ikke med hele skibet fyldt, en tur til 
Rødbyhavn og en enkel fisketur. 
Et af de togter vi ikke sejlede sidste år var Pinsetræf, det er anden gang i den tid, vi har haft 
Emanuel, at vi ikke kom med.  
Det er meget ærgerligt, at vi ikke har deltaget på netop dette togt, fordi det er der det hele starter, 
her møder vi ca. 550 mennesker som har samme interesse, nemlig at sejle med de gamle skibe og 
vedligeholde den sejledende kultur arv. 
 
I år er det produktionsskolen, som sejler med til pinse. Det er en led i den aftale, vi har lavet med 
skolen, at de får dette togt for at sejle med på bedding og vedligeholde Emanuel. 
Er der plads er I velkommen til at deltage. 

Muligvis bliver det sidste gang vi tilbyder skolen dette togt. Det er der flere oversager til. Den ene 
er, at eleverne ikke har den interesse i at deltage i dette togt, og så mener vi at lige netop denne 
sejlads passer bedre til vores medlemmer.  

Dermed ikke sagt, at vi ikke skal have et samarbejde med skolen, de kan sejle med på en ugetogt 
på et andet tidspunkt. Jeg er overbevist om, at det vil passe eleverne bedre. Vi træffer den endelig 
beslutning i bestyrelsen. 

Årsag til vi ikke sejlede; 
Der var flere årsager til, at vi ikke fik sejlet.  
En af dem var, at jeg ikke var god nok til at følge op på de ture, som vi havde planlagt. Det har vi 
snakket om i bestyrelsen, at det vil vi stræbe, at få rettet op på, som f.eks. at fortælle meget mere 
om hvad et togt er. 



 

Overtagelse af Emanuel 
Det sidste nye er, at banken er gået med til at låne penge til foreningen, så Emanuel nu er ejet af 
foreningen. 
Under regnskab vil vores kasseren komme ind på dette emne. Her vil I også have mulighed for at 
stille spørgsmål.  

 
Mål 
Et af de mål vi havde sat os var, at Emanuel blev overtaget af foreningen.  
Et andet mål var, at vi laver en arbejdsplan, så vi har faste personer på de forskellige poster, 
f.eks. rig/maskine/togter/hjemmesiden, nyhedsbrev osv. Det kommer vi også ind på i dagsorden i 
dag. 
 
Alt i alt synes jeg, at vi er godt på vej. 
 
Tak for opbakningen. 
Med venlig hilsen Formanden. 
 
 


